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Andrés Castro, Enginyer d’Edificació Col. 14.050
Data: 26/04/2022



Dades generals

Nom edifici: Bloc d’habitatges de renta limitada 
subvencionada

Situació: Avinguda República Argentina nº 62

Municipi: Cornellà de Llobregat (Barcelona)

Tipologia d’edifici: Edifici plurifamiliar entre mitgeres 
d’alta densitat ocupacional

Any construcció: 1.961

Zona climàtica: C2

Superfície construïda: 5.509,52 m²

Número habitatges: 104 habitatges + 7 locals 

Equip Tècnic: Ramón Robles, Andrés Castro i Pol 
Marquilles



Antecedents 

• Edifici construït a la època franquista per “Construcciones
Españolas, S.A.”

• Construïts per assumir la demanda d’immigració d’aquells
moments.

• Edificis moderns amb estructura vista de formigó armat.

• Obres de conservació realitzades a l’edifici de l’esquerre d’aquest conjunt de 13 plantes. amb
convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació del CMH de l’any 2014.

• PEC = 317.000,00.-€ + IVA, + llicencia + tècnic + IEE. Total 376.000,00.-€ (IVA inclòs)

• Tot i fer una bona intervenció de conservació al no realitzar un SATE, segueixen tenint humitats a
l’interior dels habitatges per CONDESACIÓ.



Presentació de l’edifici 
• Edifici plurifamiliar entre mitgeres

• PB+13PP+PC

• 7 locals comercials en planta Baixa

• 8 habitatges per replà

• Coberta plana no transitable (només
operacions de manteniment).

• La tipologia constructiva mitjançant
pòrtics de formigó armat

• Estructura horitzontal de biguetes de
formigó armat i entrevigat ceràmic



Presentació de l’edifici
• Envolupant de l’edifici

Façana posterior

Façana principal Façana lateral esquerre

Façana lateral dreta



Presentació de l’edifici 

• 4 façanes orientades als 4 punts cardinals.
• 4 patis interiors oberts a cadascuna de les façanes.
• Façanes de doble fulla ceràmica, amb gruix de 25-28cm. amb

càmera d'aire.
• Edifici lleugerament connectat amb els dos edificis confrontants,

idèntics a aquest.






Presentació de l’edifici
• Problemàtica de conservació



Presentació de l’edifici
• Problemàtica de les humitats per condensació (Estructura vista interior exterior) 



Punts forts per la rehabilitació energètica:
• Envolupant de l’edifici • Sistema estructural



Punts febles per la rehabilitació energètica:
• Coberta de l’edifici

• Millores en les instal·lacions



Proposta de millora:
• Instal·lació de sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior a la 

totalitat de l’envolupant

• Millora de les fusteries exteriors



Reducció consum energia primària no renovable:

inicial

final
35,43%

MEJORA EPNR



Reducció demanda energètica:

inicial

final
45,81%

MEJORA DEMANDA



Reducció consum energia primària no renovable (Mesures millora):

58,30%

MEJORA EPNR



Inversió, quotes i amortitzacions:

Estalvi energètic
aconseguit amb

l'actuació (EPnren)
% màxim de la subvenció

Ex: 111 entitats 111

Inversió 
màxima 
subvencionabl
e (€)*

Quantia
màxima de 
l'ajut per 
edifici (€)

Cost inversió
resultant per 
habitatge (€)

30% ≤ ΔCep,nren < 45% 40 988.200 395.280 5.342

45% ≤ ΔCep,nren < 60% 65 1.586.200 1.031.030 5.002

ΔCep,nren ≥ 60% 80 2.186.000 1.748.800 3.939



Conclusions:
El fet d’haver-hi tanta superfície d’envolupant amb aquests ponts tèrmics a pilars i jàsseres
vistos, els quals connecten i són visibles als interiors dels habitatges, és el factor principal
que ens obre les portes per accedir a les NEXT Generation, aconseguint com a mínim, una
reducció del consum d’energia primària no renovable (EPNR) > 30% i la demanda
energètica > 25%, en aquest cas, tan sols amb la instal·lació d’un sistema d’aïllament tèrmic
per a l’exterior (SATE).



Conclusions:

CONSERVACIÓ CMH 
2014

Ex: 111 habitatges 111

Inversió màxima (€)*
Cost inversió
resultant per 
habitatge (€)

35% 376.000 3.387,39

Estalvi energètic
aconseguit amb

l'actuació (EPnren)

% màxim de la 
subvenció

Ex: 111 entitats 111

Inversió 
màxima 
subvencionab
le (€)*

Quantia
màxima de 
l'ajut per 
edifici (€)

Cost inversió
resultant per 
habitatge (€)

30% ≤ ΔCep,nren < 
45% 40 988.200 395.280 5.342

45% ≤ ΔCep,nren < 
60% 65 1.586.200 1.031.030 5.002

ΔCep,nren ≥ 60% 80 2.186.000 1.748.800 3.939



Gràcies

Organitza

Patrocina Col·laboren
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